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ก ำหนดกำร 
งำน  “เปิดลำนวิชำกำรบ้ำนสวนฯ รังสิต” คร้ังที่ ๒๒ 

“สวนฯ รังสิต  สร้ำงสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม”  
SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
****************************** 

 
๐๗:๓๐ – ๐๘:๓๐ น.    -  นักเรียนและครูผู้ควบคุมดูแลทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียน  
     ณ ห้องแข่งขันตามตารางการแข่งขัน 
๐๙:๐๐  น.  -  เริ่มการประกวดและแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ 
๐๙:๐๐  น.  -  คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้แทนโรงเรียน นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงาน 
                                  ณ อาคารโดม 
๐๙:๐๐  น.  -  ประธานในพิธี เดินทางมาถึง 
   -  ประธานในพิธีและคณะ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ 
   -  ประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณงาน  (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)     
   -  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กล่าวรายงาน 
   -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
   -  ชมการแสดงของนักเรียน    
   -  ประธานในพิธีชมนิทรรศการ ผลงานของนักเรียนและโรงเรียน  
๑๑:๓๐  น.  -  เปิดโลกกิจกรรม ปี ๕  
  -  ตลาดนัดสินค้ามือสอง   
   -  แนะแนวการศึกษาต่อ 
  
 
 
 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 



             งาน “เปดิลานวิชาการบา้นสวนฯ  รงัสิต”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 

วิทยาลัย  รังสิต 

ก 

 
 

 

 

 
เกณฑก์ารประกวดแขง่ขนั        หนา้ 

 

๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ๑ 
๒.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์          ๘ 
๓.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์       ๑๓ 
๔.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    ๒๐ 
๕.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      ๒๕ 
๖.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ๓๑ 
๗.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ      ๓๕ 
๘.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ       ๔๓ 
 
 

 
 

 

 
 

สารบญั 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๑

 

 

 รายการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
 
 
 

 
หมายเหตุ     ๑.  รับลงทะเบียนที่ห้อง  ๑๘๐๖  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 

 ๒.  ประกาศผลการแข่งขัน  หน้าห้อง  ๑๘๐๖ 
  ๓.  รับเกียรติบัตรได้ที่เว็บไซด์โรงเรียน  www.skr.ac.th 
 ๔.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โทร. ๐๒-๙๐๔-๙๘๐๓-๕  ต่อ  ๑๓๗ / ๐๘๑-๒๕๔๓๙๐๐ 
      Email  :  pasathai.skr@gmail.com    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ที ่ รายการ เวลาแข่งขัน 
ประเภท ระดับชั้น จ านวน

คน บุคคล ทีม ประถม 

๑. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น.   ป.๔ –ป.๖ เดี่ยว 

๒. 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
(กาพย์ยานี ๑๑) ๔ บท 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น.   ป.๔ –ป.๖ ทีม ๒ คน 

๓. 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา 
และวรรณคดีไทย 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.   ป.๔ –ป.๖ เดี่ยว 

๔. 
การแข่งขันตอบค าถาม 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น.   ป.๔ –ป.๖ ทีม ๓ คน 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๒

 

 

กจิกรรมการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 
งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี ๒๒ 
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 

วนัศกุรท์ี ่๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั  รงัสติ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
 

เกณฑ์การแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน 
 

กิจกรรมที่ ๑       การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
 

เกณฑ์การประกวดและเกณฑ์การตัดสินทักษะ 
 ๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน                นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ -  ๖ 
 ๒. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน                  ประเภทเดี่ยว  (โรงเรียนละ  ๑  คน)  
 ๓. หลักเกณฑ์การเข้าแข่งขัน   
          ๓.๑  ผู้ที่เข้าแข่งขันทุกคน ต้องส่งใบสมัครก่อนวันแข่งขัน   ภายในวันที่   ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒    
             ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่  Email  :   pasathai.skr@gmail.com   หรือ 
              ทางโทรสารที่หมายเลข  ๐๒- ๙๐๔๙๒๙๐   จะไม่มีการรับสมัครเพิ่มเติมในวันแข่งขันโดยเด็ดขาด    
          ๓.๒   กรรมการจัดเตรียมข้อความที่เป็นต้นแบบในการคัดลายมือ  (ประเภทร้อยแก้ว)   
         ๓.๓   นักเรียนคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ด้วยปากกาน้ าเงิน   ขนาด  ๐.๕  ม.ม.   ใช้ตัวอักษร       
            ตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ  (ปากกาใช้ที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้เท่านั้น) 
         ๓.๔   ใช้เวลา  ๙๐  นาท ี
 

 ๔. เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
          ๔.๑    ตัวอักษรถูกต้องและสวยงาม                           ๒๐   คะแนน 
          ๔.๒    ความสะอาด   เรียบร้อย                                ๑๐   คะแนน 
          ๔.๓    เนื้อหาถูกต้องตามต้นฉบับ                              ๒๐   คะแนน 
              
 หมายเหตุ       กรณีที่เขียนเสร็จไม่ทันเวลา   และเนื้อหาไม่ถูกต้องตามต้นฉบับ  ขอสงวนสิทธิ์ไม่
ตัดสิน 

 
 
 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๓

 

 
๕. เกณฑ์การตัดสิน  

      คณะกรรมการพิจารณาคะแนนและตัดสินผลการแข่งขันตามเกณฑ์  ดังนี้ 
  คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙         ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 

   คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๖๐  -  ๖๙        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด  ๓  ล าดับ  จะได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ           
 รองชนะเลิศอันดับ  ๑  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ตามล าดับ  
 

  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   
 

กิจกรรมที่ ๒        กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  กาพย์ยานี ๑๑ ( ๔ บท) 
 

เกณฑ์การประกวดและเกณฑ์การตัดสินทักษะ 
 ๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ -  ๖ 
 ๒. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน       ประเภททีม ทีมละ ๒ คน (โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม) 
 ๓. หลักเกณฑ์การเข้าแข่งขัน   

       ๓.๑  ผู้ที่จะเข้าแข่งขันทุกคน  ต้องส่งใบสมัครก่อนวันแข่งขัน ภายในวันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒    
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่  Email  :  pasathai.skr@gmail.com   หรือ                                                              
ทางโทรสารที่หมายเลข ๐๒- ๙๐๔๙๒๙๐   จะไม่มีการรับสมัครเพิ่มเติมในวันแข่งขันโดยเด็ดขาด 

             ๓.๒   คณะกรรมการก าหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขันแต่งค าประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑   
          จ านวน ๔  บท และให้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจับสลากเลือกหัวข้อในการแข่งขันวันจริงเพียงหัวข้อเดียว 
         ๓.๓   ใช้เวลา  ๙๐  นาท ี
 ๔. เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน แบ่งเป็น 
   บทร้อยกรองที่ผิดฉันทลักษณ์ต่อไปนี้ คณะกรรมการจะไม่น าไปตรวจให้คะแนน 
   ๑) ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรค 
   ๒) ไม่มีสัมผัสระหว่างบท 
   ๓) ใช้สระเสียงสั้น สัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ ( เช่น ใช้ “ใจ” สัมผัส กับ “กาย”) 
            บทร้อยกรองที่ไม่ผิดฉันทลักษณ์ คณะกรรมการจะตรวจให้คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
   ๑) ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
     - เขียนตัวสะกดการันต์ผิด  หักคะแนน ค าละ ๑ คะแนน 
    - มีสัมผัสซ้ า   หักคะแนน ต าแหน่งละ ๒ คะแนน 
     - มีสัมผัสเลือน    หักคะแนน ต าแหน่งละ ๒ คะแนน 
 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๔

 

    ๒) ความคิดและเนื้อหา คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
     - ตรงประเด็น หมายความว่า นักเรียนใช้หัวข้อที่ก าหนดให้เป็นแกนเรื่อง 
     - เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า เนื้อหาที่นักเรียนเสนอนั้นให้แง่คิดที่เป็น 
            ประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่น แง่คิดในการด ารงชีวิต การเข้าใจสังคม การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

- เสนอแนวคิดแปลกใหม่ หมายถึง แนวความคิดที่เสนอในเนื้อหาไม่ค่อยมีใคร  
กล่าวถึง เป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่ก าหนด 

    ๓) กวีโวหาร คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
     - เลือกใช้ค าเหมาะแก่เนื้อหาและบริบท 
     - เล่นสัมผัสอักษร เล่นค าไพเราะสละสลวย 
    - มีการใช้ค าเปรียบเทียบ ส่งเสริมเนื้อหาให้มีความหมายลึกซึ้งกินใจ  
 ๕. เกณฑ์การตัดสิน  
      คณะกรรมการพิจารณาคะแนนและตัดสินผลการแข่งขันตามเกณฑ์  ดังนี้ 
  คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
    คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๖๐  -  ๖๙  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด  ๓  ล าดับ  จะได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ  ๑   
และรองชนะเลิศอันดับ ๒  ตามล าดับ  

  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   
 

กิจกรรมที่ ๓     การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 
 

 เกณฑ์การประกวดและเกณฑ์การตัดสินทักษะ 
๑.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
๒. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน    ประเภทเดี่ยว  แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้  ๑  คน 
๓. หลักเกณฑ์การเข้าแข่งขัน 

๓.๑  ผู้ที่จะเข้าแข่งขันทุกคน  ต้องส่งใบสมัครก่อนวันแข่งขัน ภายในวันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒    
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่  Email  :  pasathai.skr@gmail.com   หรือ 
ทางโทรสารที่หมายเลข ๐๒- ๙๐๔๙๒๙๐   จะไม่มีการรับสมัครเพิ่มเติมในวันแข่งขันโดยเด็ดขาด 

๓.๒ วธิีด าเนินการแข่งขัน 
 ๓.๒.๑  การแข่งขันรอบที่ ๑ : การตอบปัญหาภาษาและวรรณคดีไทย  
 - ขอบข่ายเนื้อหา หลักภาษาไทยจากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต : 

ภาษาพาที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และวรรณคดีล าน า เรื่อง พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก  
รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ โคลงโลกนิติ และ บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๕

 

   - ผู้เข้าแข่งขันท าแบบทดสอบปรนัยจ านวน ๓๐ ข้อ ใช้เวลาแข่งขัน ๓๐ นาที โดยใช้ดินสอ ๒B 
   - ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าแข่งขันรอบที่ ๒ จะพิจารณาจากล าดับคะแนนและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
(ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนในส่วนของวรรณคดีล าน าเป็นล าดับแรก) 

  ๓.๒.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒ : การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย : เรียงความและอาขยาน 
  - ผู้เข้าแข่งขนัที่ผ่านรอบที่ ๒ เข้าแข่งขันการเขียนเรียงความและท่องอาขยานท านองเสนาะ  

โดยเริ่มจากการเขียนเรียงความ จ านวน ๑๕ บรรทัด ตามหัวข้อที่คณะกรรมการก าหนด จากนั้นท่องอาขยานท านอง
เสนาะ โดยไม่ดูต้นฉบับ จ านวน ๓ บท จากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก ดังนี้  
    แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์      มันแสนสุดลึกล้ าเหลือก าหนด 
   ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด       ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ าใจคน 
    มนุษย์นี่ที่รักอยู่สองสถาน      บิดามารดารักมักเป็นผล 
   ที่พ่ึงหนึ่งพ่ึงได้แต่กายตน       เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา 
    แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ      ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา 
   รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา        รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 
 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐  คะแนน (รอบที่ ๒) 
    ๔.๑  การตอบปัญหาภาษาและวรรณคดีไทย ๔๐ คะแนน (ใช้คะแนนจากการแข่งขันรอบท่ี ๑) 

     ๔.๒  การเขียนเรียงความ ๓๐ คะแนน 
     ๔.๓  การท่องอาขยานท านองเสนาะ ๓๐ คะแนน 
  - ถูกต้องตามฉันทลักษณ์   

      - ถูกต้องตามอักขรวิธี    
                   ออกเสียงค าถูกต้อง  ตัว  ร,ล  ค าควบกล้ า   
                  ออกเสียงผิด  ๑  ครั้ง  หัก  ๒  คะแนน 
 - น้ าเสียงในการอ่านท านองเสนาะ  ความหนักเบาของเสียงชัดเจน  แจ่มใส   
 - การใส่อารมณ์  ความรู้สึก  ขณะอ่านท านองเสนาะ   
 - บุคลิกภาพ  ความสง่างาม  ความม่ันใจ   
  หมายเหตุ   ถ้านักเรียนท่องบทอาขยานไม่ได้ถือว่าไม่ได้คะแนน 
๕. เกณฑ์การตัดสิน   

      คณะกรรมการพิจารณาคะแนนและตัดสินผลการแข่งขันตามเกณฑ์  ดังนี้ 
  คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 

   คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๖๐  -  ๖๙        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด  ๓  ล าดับ  จะได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ           
           รองชนะเลิศอันดับ  ๑  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ตามล าดับ  

  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   
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๖

 

 

กิจกรรมที่ ๔     การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
 

 เกณฑ์การประกวดและเกณฑ์การตัดสินทักษะ 
๑.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
๒. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน    ประเภททีม ทีมละ ๓ คน แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้  ๑  ทีม 
๓. หลักเกณฑ์การเข้าแข่งขัน 

๓.๑  ผู้ที่จะเข้าแข่งขันทุกคน  ต้องส่งใบสมัครก่อนวันแข่งขัน ภายในวันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒     
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่  Email  :  pasathai.skr@gmail.com   หรือ 

ทางโทรสารที่หมายเลข ๐๒- ๙๐๔๙๒๙๐   จะไม่มีการรับสมัครเพิ่มเติมในวันแข่งขันโดยเด็ดขาด 
๓.๒ วธิีด าเนินการแข่งขัน 

 ๓.๒.๑  ผู้เข้าแข่งขันตอบค าถามจากสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที่ ๑๖ และ ๒๐                                                  
เป็นแบบทดสอบปรนัย ๑ ชุด ตอบเป็นทีม จ านวน ๑๐๐ ข้อ ใช้เวลาในการแข่งขัน ๙๐ นาที   

๔. เกณฑ์การตัดสิน   
      คณะกรรมการพิจารณาคะแนนและตัดสินผลการแข่งขันตามเกณฑ์  ดังนี้ 
  คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 

   คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๖๐  -  ๖๙        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด  ๓  ล าดับ  จะได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ           
             รองชนะเลิศอันดับ  ๑  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ตามล าดับ  

  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   
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ใบสมคัรเขา้รว่มการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 
งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี ๒๒ 
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 

วนัศกุรท์ี ่๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั  รงัสติ 
**************************************** 

ชือ่โรงเรยีน .............................................................................ทกัษะภาษาไทย 

ที ่ รายการแข่งขัน 
ประเภท 

ชื่อ-สกลุ  นักเรียนแข่งขนั 
หมาย
เหตุ บุคคล ทีม 

 
๑. 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
(ป.๔ –ป.๖) 
ครูผู้ฝึกซ้อม............................................... 

 
 
 

 
 
 

๑. …………………………..……………………………….. 
ชั้นประถมศึกษาปีที่........................... 

 
- 
 

 
๒. 

การแข่งขันกวีเยาวชคนรุ่นใหม่ 
(กาพย์ยานี ๑๑ จ านวน ๔ บท) 
(ป.๔ –ป.๖) 
ครูผู้ฝึกซ้อม............................................... 

 

 
 
 
 
 

๑. …………………………..……………………………….. 
ชั้นประถมศึกษาปีที่........................... 
 
 

๒. …………………………..……………………………….. 
ชั้นประถมศึกษาปีที่........................... 

 
๒  คน 

 
 

๓. 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา 
และวรรณคดีไทย 
(ป.๔ –ป.๖) 
ครูผู้ฝึกซ้อม............................................... 

 
 

 
 
 

๑. …………………………..………………………………. 
ชั้นประถมศึกษาปีที่............................. 

 
- 
 

๔. 

การแข่งขันตอบค าถาม 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
(ป.๔ –ป.๖) 
ครูผู้ฝึกซ้อม............................................... 

 

 
 
 
 
 

๑. …………………………..………………………………. 

ชั้นประถมศึกษาปีที่.............................. 
 

๒. …………………………..……………………………….. 

ชั้นประถมศึกษาปีที่.............................. 
 

๓. …………………………..……………………………….. 

ชั้นประถมศึกษาปีที่.............................. 

๓  คน 

   โปรดส่งใบสมัคร  ภายในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒    
ที่ E-mail :  pasathai.skr@gmail.com      
 
 

                                 ลงชื่อ……………………………………………..… ผู้บริหารสถานศึกษา 
                (.........................................................) 
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รายการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร ์

 
 

ที ่ รายการ เวลาแข่งขัน 
ประเภท ระดับชั้น จ านวน

(คน) บุคคล ทีม ประถม 
๑. ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

(ประถมศึกษา ห้อง ๑๖๐๔ – ๑๖๐๕) 
๐๙.๐๐-๑๐.๔๐ น.    ๒ คน 

๒. 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
(ห้อง ๑๖๐๑) 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.  -  ๑ คน 

 
หมายเหตุ 

๑.  รับลงทะเบียนหน้าห้องท่ีท าการแข่งขัน  เวลา  ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. 
๒.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โทร. ๐๒-๙๐๔-๙๘๐๓ – ๕  ต่อ  ๑๒๔ ,   
      ๐๘๑-๕๔๓๒๔๘๙  (ผู้ประสานงานกลุ่มสาระฯ) 
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กจิกรรมการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 

งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี ๒๒ 
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 

วนัศกุรท์ี ่๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั  รงัสติ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 

เกณฑ์การแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน 
กิจกรรมที่  ๑     การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา   
 

๑.   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  ระดับชั้นประถมศึกษา 
๒.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ๒.๑   ประเภทบุคคล จ านวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ ๒ คน 
 ๒.๒   ประเภททีม เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภทบุคคล 
๓.   วิธีการด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 ๓.๑   ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งทางอีเมลล์ 
e-mail : math@skr.ac.th  
 ๓.๒   กิจกรรมการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องท าแบบทดสอบวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษา โดยใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตร
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ และแนวข้อสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เวลาในการ
ท าการทดสอบ ๑๐๐ นาที นักเรียนที่เข้าแข่งขันท าแบบทดสอบทั้งหมด ๒ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑   แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ ๔ ตัวเลือก จ านวน ๒๕ ข้อ 
 ตอนที่ ๒  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ จ านวน ๑๐ ข้อ 
๔.   เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑   แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ ๔ ตัวเลือก จ านวน ๒๕ ข้อ ข้อละ ๒.๘  คะแนน  
รวม ๗๐ คะแนน 
 ตอนที่ ๒  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ จ านวน ๑๐ ข้อ  ข้อละ ๓  คะแนน รวม ๓๐ คะแนน 
๕.   เกณฑ์การตัดสิน 
 น าคะแนนรวมของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน แล้วจัดอันดับ เป็นการตัดสิน
ประเภทบุคคล จากนั้นน าคะแนนรวมประเภทบุคคล โรงเรียนละ ๒ คน มารวมเป็นคะแนนประเภททีม แล้วจัด
อันดับ ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบตอนที่ ๒ และตอนที่ ๑ ตามล าดับ 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๑๐

 

กจิกรรมที ่๒ 

เกณฑ์การตัดสิน เป็นดังนี้ 
  ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐    ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙     ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ ๖๐ – ๖๙      ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐      ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 ทีมหรือผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ๓ ล าดับ จะได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ตามประกาศผลที่บอร์ดหน้าห้อง ๑๖๐๖ หรือ www.facebook.com/mathSKR 
๖.   สถานที่ท าการแข่งขัน 
 ห้อง ๑๖๐๔ – ๑๖๐๕ อาคารสิรินธร ๑ ชั้น ๖  ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนรายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน 
เวลา ๘.๐๐ – ๘.๔๕ น.  
หมายเหตุ 
 ๑.   ไม่อนุญาตให้น าเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ เข้าไปห้องแข่งขัน 
 ๒.   กรรมการคุมสอบแจกกระดาษทดให้ในห้องสอบ และห้ามน าข้อสอบและกระดาษทด 
ออกจากห้องสอบ 
 ๓.   หากพบการทุจริตในการสอบ จะตัดสิทธิ์การสอบและไม่ตรวจข้อสอบ 
 ๔.   ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือครูผู้ฝึกสอนเข้าห้องสอบ 
 
 

  การแข่งขันคิดเลขเร็ว   
 

๑.   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  ระดับชั้นประถมศึกษา 
๒.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  แข่งขัน  ประเภทเดี่ยว  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ๑   คน 
๓.   วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 ๓.๑   ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งทางอีเมลล ์
e-mail  :  math@skr.ac.th 

๓.๒  สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เป็นโจทย์และผลลัพธ์ แล้วใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ 
คูณ หาร ยกก าลัง ถอดราก เพ่ือหาผลลัพธ์ (ในการถอดราก ถ้าเป็นรากอ่ืน ไม่ใช่รากที่สองต้องใส่อันดับของราก
จากตัวเลขท่ีสุ่มมา) และต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว โดยใช้ได้ตัวละ ๑ ครั้ง ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้ าเกิน ๒ ตัว 
และเลข ๐ ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น ( การเขียนตอบ ต้องเป็นประโยคสัญลักษณ์ ที่สมบูรณ์เท่านั้น จึงจะถูกต้อง
ครบถ้วน )  สามารถใช้แฟคทอเรียล  และซิกม่าได้ 
 ๓.๓  จัดแข่งขัน ๒ รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี ๑   จ านวน ๓๐ ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ ๓๐ วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ ๔ ตัวเลข ผลลัพธ์ ๒ หลัก  
รอบท่ี ๒  จ านวน ๒๐ ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ ๓๐ วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ ๕ ตัวเลข ผลลัพธ์ ๓ หลัก 

 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  
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๓.๔  วธิีการแข่งขัน  
    ๓.๔.๑   กรรมการแจกกระดาษค าตอบตามจ านวนข้อ  และผู้เข้าแข่งขันเขียนชื่อ-สกุล โรงเรียนทุกแผ่น 

                  ๓.๔.๒  กรรมการแจกกระดาษทดให้ผู้แข่งขันทุกคน 
    ๓.๔.๓  เมื่อหมดเวลาแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค าตอบ 
    ๓.๔.๔  เมื่อหมดรอบแรก ให้พัก ๑๐ นาที  ก่อนเริ่มการแข่งขัน รอบที่ ๒ 

๔.  เกณฑ์การให้คะแนน 
๔.๑  ผู้ที่ได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนดให้ ได้คะแนนข้อละ  ๒  คะแนน  
๔.๒  ถ้าข้อใดไม่สามารถหาค าตอบได้เท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนดให้ ผู้ที่ได้ค าตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์ 

ที่สุด เป็นผู้ได้คะแนน 
๕.  เกณฑ์การตัดสิน  

คณะกรรมการพิจารณาคะแนนและตัดสินผลการแข่งขันตามเกณฑ์  ดังนี้ 
  คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล  ระดับเหรียญทอง 
  คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙        ได้รับเกียรติบัตรรางวัล  ระดับเหรียญเงิน 

คะแนนตั้งแต่   ร้อยละ  ๖๐  – ๖๙  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล  ระดับเหรียญ
ทองแดง 

ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐      ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด  ๓  ล าดับ  จะได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ   รองชนะเลิศอันดับ  ๑  
รองชนะเลิศอันดับ ๒  ตามล าดับประกาศผลที่บอร์ดหน้าห้อง ๑๖๐๖ หรือ www.facebook.com/mathSKR 

 

๖.  สถานที่การแข่งขัน  ห้อง ๑๖๐๑  อาคารสิรินธร ๑  ชัน้ ๖ รายงานตัว เวลา ๐๘.๔๕ น. 
หมายเหตุ 

๑.  ไม่อนุญาตให้น าเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน 
 ๒.  การเขียนตอบ เป็นประโยคสัญลักษณ์ ค านึงถึงล าดับของเครื่องหมายเป็นส าคัญ และ เขียนเท่ากับ  
ค าตอบที่คิดได้ไว้ด้วย  
  ตัวอย่าง    

สุ่มโจทย์ ( ระดับประถมศึกษา) สุ่มค าตอบ เขียนตอบ 
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ใบสมคัรเขา้รว่มการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 
งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี ๒๒ 
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 
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**************************************** 
 
 
 

ชือ่โรงเรยีน .....................................................................................ทกัษะคณิตศาสตร ์
 

 

 

ที ่ รายการแข่งขัน 
ประเภท 

ชื่อ-สกุล  นักเรียนแข่งขัน 
หมาย
เหตุ บุคคล ทีม 

๑. ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (ประถม) 
ครูผู้ฝึกสอน 
…………………………………………………………….. 
เบอร์โทรครูผู้ฝึกสอน ……………………………….. 

 

 
 

 
 

๑. .……….……...………….….….... ชั้น ป. ... 
๒. .…….. .……………...…... .……. ชั้น ป. ... 

 
๒ คน 

๒. การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ประถม) 
ครูผู้ฝึกสอน 
……………………………………….…………………………. 

เบอร์โทรครูผู้ฝึกสอน …………………............ 

   

๑. .……….…………..…...…….….…ชั้น ป. ... 
 ๑ คน 

 

 

โปรดส่งใบสมคัร  ภายในวนัที ่ ๑  กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 
 

ส่งทางอเีมลล์  e-mail :  math@skr.ac.th 
 
 
    ลงช่ือ……………………………..…………...........…. 
                  (...............................................................) 
                     ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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รายการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 
 

ที ่ รายการ เวลาแข่งขัน 
ประเภท ระดับชั้น  

จ านวน
(คน) บุคคล ทีม ประถมศึกษา 

๑. แข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 
๑.๑  ชั้นประถมศึกษา 
     -  รอบคัดเลือก 
     (ห้อง ๑๕๐๘,๑๕๑๐,๑๕๑๒) 
     -  รอบชิงชนะเลิศ 
              (ห้อง ๑๕๑๒) 

 
 
 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
 

---- 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

๓  คน 

๒. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

 (ห้อง ๑๕o๓,๑๕o๕) 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 ----  ๑  คน 

๓. การแข่งขัน SCi SKR STEM 
Innovation Challenge 
              (ห้อง ๑๕o๑) 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
----   ๕  คน 

 
 

หมายเหตุ     
๑.  ลงทะเบียน เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ชั้น  ๕  อาคารสิรินธร ๑ 
๒.  รับเกียรติบัตรได้ที่เว็บไซด์โรงเรียน  www.skr.ac.th 

  ๓.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โทร. ๐๒-๙๐๔๙๘๐๓-๕  ต่อ  ๑๒๓ 
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กจิกรรมการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 

งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี ๒๒   
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
เกณฑ์การแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน 
 

กิจกรรมที่  ๑   การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษา  
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๑.  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นประถมศึกษา  
๒.  เป็นการแข่งขันประเภททีม   ๓  คน 
๓.  แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้โรงเรียนละ  ๑  ทีม 
๔.  ส่งรายชื่อสมัครถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ทางเมล jay_jollj@hotmail.com ตามแบบฟอร์มที่ระบุ 
๕.  การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒  รอบ   

๒. ข้อก าหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน 
๑. ลงทะเบียนและตรวจสอบอุปกรณ์อ่ืนๆ ของผู้เข้าแข่งขัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ชั้น  ๕   

อาคารสิรินธร  ๑ 
๒. กรณีมาช้ากว่า ๑๕ นาที  คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งข้ึนอยู่กับดุลพินิจ

ของคณะกรรมการฯ 
๓. ข้อก าหนดวิธีด าเนินการแข่งขัน 

รอบท่ี ๑ รอบคัดเลือก  
๑.  ท าแบบทดสอบแบบตัวเลือก (ปรนัย)  จ านวน  ๗๐  ข้อ ๆ ละ ๑  คะแนน  เวลา  ๖๐ นาที    

(๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.)   นักเรียน  ๓  คน  ช่วยกันท าแบบทดสอบ  คัดเลือก ๘  ทีม   
ตามล าดับคะแนน   เข้าแข่งขันในรอบที่สอง 

๒.  ประกาศผลการสอบ ห้อง ๑๕๑๒  ชั้น ๕  อาคารสิรินธร ๑  เวลา  ๑๐.๔๕  น.  
๓.  สถานที่สอบห้อง ๑๕๐๘ , ๑๕๑๐ , ๑๕๑๒ ชั้น  ๕  อาคารสิรินธร ๑ 
รอบท่ี ๒ รอบชิงชนะเลิศ    
๑.   ตอบปัญหาบนเวที แบบอ่านโจทย์ให้เขียนตอบ จ านวน  ๑๕  ข้อ ๆ ละ  ๒  คะแนน   
      เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.    
๒.   สถานที่ตอบปัญหาห้อง  ๑๕๑๒  ชั้น ๕  อาคารสิรินธร ๑ 
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ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
ระดับชั้นประถมศึกษา  เนื้อหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา,  เนื้อหาเก่ียวกับความรู้ 

ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ 
๔. เกณฑ์การตัดสิน 

 ๑.  รวมคะแนน  ๒  รอบ  ๑๐๐  คะแนน  โดยใช้เกณฑ์  ดังนี้ 
    ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 
    ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 
    ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙     ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
    ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม  เว้นแต่กรรมการมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

๒.  การตัดสินของคณะกรรมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 

กิจกรรมที่  ๒   การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๑. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นประถมศึกษา  
๒. เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล   ๑  คน และครูผู้ควบคุมจ านวน ๑ คน 
๓. ในวันแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดพละ หรือ ชุดที่จัดท าข้ึน

ส าหรับการแข่งขัน  และไม่สวมรองเท้าแตะ มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์การแข่งขัน 
๔. ล าดับการแข่งขันมาจากล าดับการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
๕. ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพพร้อมระบายสีด้วยตนเอง ลงกระดาษประมาณ ขนาด A3 หรือ ประมาณ 

๑๑.๕๐ X ๑๖.๕๐ นิ้ว ซึ่งคณะกรรมการเตรียมไว้ให้ 
๖. ภาพที่เข้าแข่งขันทุกภาพ ต้องมีรายละเอียด วัน เดือน ปี / ชื่อหัวข้อในการแข่งขัน / ชื่อ สถานศึกษา 

/ ชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน / ระดับชั้น / ชื่อภาพ และค าบรรยายภาพตามรูปแบบที่ก าหนด 
๗. ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพ ณ สถานที่จัดการแข่งขันที่ก าหนดให้เท่านั้น 
๘. ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
๙. อุปกรณ์ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดเตรียมให้ ได้แก่ 
กระดาษประมาณขนาด A3 หรือประมาณ ๑๑.๕๐ X ๑๖.๕๐ นิ้ว พร้อมตราประทับของคณะกรรมการ 
(อุปกรณ์อ่ืนๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง)  *โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมสี (สีชอล์กน้ ามัน (Oil Pastel 
Color)) และเครื่องใช้มาเอง 
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หมายเหตุ  
* กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันจะน าอุปกรณ์ท่ีตัวเองเตรียมมาใช้ในการแข่งขัน ต้องผ่านการตรวจและ ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการก่อน หากตรวจพบในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน โดยสงวนสิทธิ์การ
พิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือเป็นข้อยุติ  
* กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจ ของ
คณะกรรมการ และถือเป็นข้อยุติ  
* คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่งสะท้อนจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ให้ทราบในวันแข่ง เพ่ือจะวัด
ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน 

๒. ข้อก าหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน 
๑. ลงทะเบียนและตรวจสอบอุปกรณ์อ่ืนๆ ของผู้เข้าแข่งขัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ชั้น  ๕   

อาคารสิรินธร  ๑ 
๒. กรณีมาช้ากว่า ๑๕ นาที  คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งข้ึนอยู่กับดุลพินิจ

ของคณะกรรมการฯ 
๓. ข้อก าหนดวิธีด าเนินการแข่งขัน 
 การแข่งขันเป็นการวาดภาพสด และกรรมการจะเป็นผู้ก าหนดหัวข้อในการแข่งขันในวันแข่ง 

๑. หัวข้อภาพ 
คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่งสะท้อนจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ให้ทราบ ในวันแข่งขัน เพ่ือจะ
วัดความสามารถที่แท้จริงของนักเรียนโดยไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกจากสถานที่แข่งขัน  หลังจาก
ที่ได้รับหัวข้อเรื่อง เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัย 

๒. ขนาดของภาพ 
 ใช้กระดาษวาดเขียนประมาณขนาด A3 หรือประมาณ (๑๑.๕๐ X ๑๖.๕๐ นิ้ว)โดยพื้นที่ส าหรับวาด
ภาพให้เว้นจาก ขอบกระดาษด้านละ๑ นิ้ว 

๓. สีที่ใช้ในการวาดภาพ  
การวาดภาพจินตนาการ ระดับประถมศึกษาใช้สีชอล์กน้ ามัน (Oil Pastel Color) 

๔. อุปกรณ์ ให้ผู้แข่งขันเตรียมสีและเครื่องใช้มาเอง ยกเว้นกระดาษวาดเขียน 
๕. เวลาที่ใช้ไนการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง 

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑.  รวมคะแนน  ๒  รอบ  ๑๐๐  คะแนน  โดยใช้เกณฑ์  ดังนี้ 
    ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 
    ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 
    ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙     ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
    ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม  เว้นแต่กรรมการมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

๒. การตัดสินของคณะกรรมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการตัดสินการแข่งขันวาดภาพ  

- แนวคิด (จินตนาการ)   ๒๕ คะแนน  

- รูปแบบทางศิลปะ   ๒๕ คะแนน  

- เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์  ๓๐ คะแนน  

- ความเหมาะสมของเทคนิค  ๒๐ คะแนน  

   รวม ๑๐๐ คะแนน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ 
 

กิจกรรมที่  ๓    SCi SKR STEM Innovation Challenge 
เป็นกิจกรรมการแข่งขันออกแบบสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๑.  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕  

๒.  แข่งขันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน (ไม่จ าเป็นต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันทั้งหมด) 
๓.  ๑ โรงเรียน สามารถส่งกลุ่มเข้าแข่งขันได้เพียง ๑ กลุ่มเท่านั้น 
๔.  ในวันแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดพละ หรือ ชุดที่จัดท าข้ึน 
      ส าหรับการแข่งขัน  และไม่สวมรองเท้าแตะ มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์การแข่งขัน 

๒. ข้อก าหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน 
๑. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ชั้น  ๕  อาคารสิรินธร  ๑ 
๒. กรณีมาช้ากว่า ๑๕ นาที  คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งข้ึนอยู่กับดุลพินิจ

ของคณะกรรมการฯ 
๓.  ขอบข่ายการด าเนินการแข่งขัน 

๑. คณะกรรมการด าเนินงานก าหนดสถานการณ์หรือปัญหา เพ่ือเป็นโจทย์ในการแข่งขัน 
๒. ผู้เข้าแข่งขันลงมือออกแบบสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาตามโจทย์ของการแข่งขัน โดย

ต้องเขียนอธิบายหลักการที่เกี่ยวข้อง หรือแนวคิดในการสร้างลงในกระดาษที่แจกให้เพ่ือใช้
ประกอบการน าเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินพร้อมทั้งสร้างแบบจ าลองของสิ่งที่ประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรมที่ได้ออกแบบไว้ด้วยอุปกรณ์ที่คณะกรรมการด าเนินงานได้มอบให้ในแต่ละกลุ่มภายในเวลา
ที่ก าหนด 

๓. ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอผลงานแก่คณะกรรมการตัดสินตามเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ดังนี้ 
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๑. ตรงต่อประเด็นของปัญหา    ๒๕  คะแนน 
๒. ความถูกต้องของหลักการที่ใช้    ๒๕  คะแนน  
๓. ความแปลกใหม่/ความคิดสร้างสรรค์   ๒๕  คะแนน  
๔. แนวโน้มการน าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง   ๑๕  คะแนน 
๕. การน าเสนอ      ๑o  คะแนน  

๕. เกณฑ์การได้รับรางวัล 
๑. ร้อยละ 80-100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
๒. ร้อยละ 70-79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
๓. ร้อยละ 60-69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
๔. ต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับรางวัลชมเชย 

*ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด 
๖. สถานที่ลงทะเบียน 

ห้อง ๑๕o๖  ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ๕ อาคารสิรินธร ๑ 
๗. สถานที่แข่งขัน 

ห้อง ๑๕o๑  ชั้น ๕ อาคารสิรินธร ๑  
๘. ผู้ประสานงานกิจกรรม : คุณครูณฐกร  สุทธิวรรณ  หมายเลขโทรศัพท์ o๘๖-๓๑๕๘๒๓๕ 
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ใบสมคัรเขา้รว่มการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวชิาการ 
งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ที ่๒๒  

“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 

วนัศกุรท์ี ่๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั  รังสติ 
**************************************** 

ชื่อโรงเรียน ................................................................................................. 
 
ที ่

รายการแข่งขัน 
ประเภท 

ชื่อ-สกุล  นักเรียนแข่งขัน 
หมาย
เหตุ บุคคล ทีม 

๑. ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษา 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
………………………………….… 
โทร ................................................. 

 
.…….. 

 

 
 

 
๑. .…….. .…….. .…….. .……...ชั้น..... 
๒...…….. .…….. .…….. .……...ชั้น..... 
๓. .…….. .…….. .…….. .……...ชั้น..... 
 

 
๓ คน 

๒. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
………………………………….… 
โทร ................................................. 

 
.…….. 

 

 
 

 
 
๑. .…….. .…….. .…….. .……..ชั้น....... 
 

 
๑ คน 

๓. การแข่งขัน SCi SKR STEM 
Innovation Challenge 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
………………………………….… 
โทร ................................................. 

 
.…….. 

 

 
 

๑. .…….. .…….. .…….. .……..ชั้น....... 
๒...…….. .…….. .…….. .…….ชั้น........ 
๓. .…….. .…….. .…….. .…… .ชั้น........ 
๔...…….. .…….. .…….. .…….ชั้น........ 
๕. .…….. .…….. .…….. .…… .ชั้น........ 

 
๕ คน 

 
   โปรดส่งใบสมัคร  ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   

ทาง e-mail : jay_jollj@hotmail.com   
 

ลงชื่อ…………………………………......................….ผู้บริหารสถานศึกษา 
          (...............................................................)                               

 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๒๐

 

 
รายการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 

ที ่ รายการ เวลาแข่งขัน 
ประเภท ช่วงชั้น จ านวน

(คน) 

หมาย
เหตุ 

บุคคล ทีม ประถม ม.ต้น 

๑. 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
(ห้อง   ๑๗๑๐ ) 
ห้องเก็บตัว ๑๗๐๙ 

๐๙.๐๐  น.  - 
ป.๔– 

๖ 
- ๑ คน 

๒. 
การประกวดมารยาทไทย 
(ห้อง ๑๙๐๑)   
ห้องเก็บตัว ๑๙๐๒ 

๐๙.๐๐  น.   - 
ป.๔– 

๖ 
- ๒  คน 

๓. 
ประกวดเพลงคุณธรรม 
(ห้อง ๑๗๑๒) 
ห้องเก็บตัว ๑๗๑๑ 

๐๙.๐๐  น. -  
ป.๔– 

๖ 
- ๕  คน 

 
 

หมายเหตุ  
 ๑.   รับลงทะเบียนเวลา  ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ชั้น ๗  อาคารสิรินธร ๑ (หน้าห้องการแข่งขัน)  
            ๒.   ประกาศผลการแข่งขันที่หน้าห้องศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้น ๗ อาคารสิรินธร ๑ 
            ๓.   รับเกียรติบัตรหน้าห้องศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้น ๗  อาคารสิรินธร ๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๒๑

 

 
กจิกรรมการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 

งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี ๒๒ 
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 

วนัศกุรท์ี ่๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั  รงัสติ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 

เกณฑ์การแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน 
กิจกรรมที่  ๑    การประกวดเล่านิทานคุณธรรม   
 

๑.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
          นักเรียนระดับชั้น ป.๔-ป.๖ 
๒.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
           ๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว     จ านวน ๑ คน 
๓.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
           ๓.๑ ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูฝึกสอนจ านวน ๑ คน ต่อโรงเรียน 
           ๓.๒ เนื้อหาที่ใช้ประกวดจะต้องมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และมีคติสอนใจ 
           ๓.๓ ให้ผู้เข้าประกวดใช้สื่อประกอบขณะเล่านิทาน 
           ๓.๔ ผู้เข้าประกวดสามารถใช้เพลงประกอบการเล่าได้ (ผู้เข้าประกวดจัดหามาเอง) 
           ๓.๕ เวลาที่ใช้ในการประกวด   ใช้เวลา ๖ นาท ี
           ๓.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๔.เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
           ๔.๑ เนื้อหาสาระเน้นคุณธรรม จริยธรรม มีข้อคิด คติเตือนใจ  ๓๐  คะแนน 
           ๔.๒ใช้ภาษาถูกต้องตามอักขระและความต่อเนื่องในการเล่า  ๒๐  คะแนน 
           ๔.๓ น้ าเสียงและลีลาท่าทางประกอบ    ๒๐  คะแนน 
           ๔.๔ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์เหมาะสม  ๑๕  คะแนน 
           ๔.๕ บุคลิกภาพ       ๑๐  คะแนน 
           ๔.๖ ใช้เวลาตามก าหนด      ๕  คะแนน                                       
หมายเหตุ ๑. การเล่านิทานเกินเวลาที่ก าหนด 

- ใช้เวลาเกิน   ๓ นาท ี  ตัด ๑ คะแนน 
- ใช้เวลาเกิน  ๔-๕ นาที  ตัด ๒ คะแนน 
- ใช้เวลาเกินมากกว่า ๖ นาที   ตัด ๔ คะแนน 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๒๒

 

๕.เกณฑ์การตัดสิน        
      ร้อยละ ๘๐-๑๐๐   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 
           ร้อยละ ๗๐-๗๙     ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 
           ร้อยละ ๖๐-๖๙     ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ครูนารีรัตน์   จันต๊ะใจ เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๔๘๑๘๔๑๓ ผู้ประสานงาน 
 
 

กิจกรรมที่  ๒    การประกวดมารยาทไทย  
 
๑.คุณสมบัติผูเ้ข้าแข่งขัน 
          นักเรียนระดับชั้น ป.๔-ป.๖ 
๒.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      แข่งขันประเภททีม ๒ คน 
          ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นชาย ๑ คน หญิง ๑ คน 
๓.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
           ๓.๑ ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูฝึกสอนจ านวน ๑ คน ต่อ ๑ ทีม 
                   ๓.๑.๑ ท่าบังคับผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ 
                                 - กราบเบญจางคประดิษฐ์  
                  ๓.๑.๒ ท่าเลือกผู้เข้าประกวดจะจับฉลากเลือกประกวด ดังนี้ 
                                 - ท่าเลือกจ านวน ๑ ท่า 
                                       ๑) รับของจากผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่นั่งพ้ืน) 
               ๒) ไหว้  ๓ ระดับ ได้แก่ ไหว้พระ ไหว้ผู้มีพระคุณ  ไหว้ผู้ที่เคารพนับถือทั่วไป 
                       ประกวดท่าเลือกโดยการจับฉลากสถานการณ์ที่คณะกรรมการก าหนดให้ 
          ๓.๒ ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าประกวดพร้อมกันทั้งชายหญิง 
          ๓.๓ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๔.เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
            ๔.๑.๑   ความถูกต้อง            ๖๐    คะแนน 
            ๔.๑.๒  ทักษะความเป็นธรรมชาติ           ๒๐    คะแนน 
            ๔.๑.๓   การแต่งกาย                          ๒๐    คะแนน 
หมายเหตุ การแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น 
๕.เกณฑ์การตัดสิน 
          ร้อยละ ๘๐-๑๐๐   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 
          ร้อยละ ๗๐-๗๙     ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 
          ร้อยละ ๖๐-๖๙     ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ครูนิตยา  ไชยพรหม       เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑ – ๘๔๐๒๓๑๔   ผู้ประสานงาน 
 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๒๓

 

 

กิจกรรมที่  ๓    การประกวดเพลงคุณธรรม 
 

๑.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
          นักเรียนระดับชั้น  ป.๔- ป.๖ 
๒.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
           ๒.๑ การประกวดเพลงคุณธรรม 
                       -  จ านวน  ๑  ทีม    ทีมละ ๕  คน 
๓.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
           ๓.๑ ส่งเอกสารต่อไปนี้ให้กรรมการทุกคนก่อนเริ่มแข่งขัน  
           ๓.๒ ชื่อโรงเรียน เขตพ้ืนที่ ชื่อนักเรียน ชื่อครูผู้ฝึกสอน ๒ คนต่อ ๑ ทีม  
           ๓.๓ เนื้อร้อง (เพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ที่เผยแพร่โดยทั่วไป เป็นที่รู้จักกันอย่าง กว้างขวาง) ชื่อผู้แต่ง
และความเป็นมาของเพลง ไม่เกิน ๕ บรรทัด (ถ้ามี)  
           ๓.๔ การแปลความจากเนื้อร้อง มีค าส าคัญ (key words) อะไรบ้าง มีคุณธรรมส าคัญ อะไรบ้างที่เนื้อร้อง
ต้องการสื่อสารแก่ผู้ฟัง  
           ๓.๕ นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมน าเสนอเพลงไทยที่มีเนื้อร้องส่งเสริมคุณธรรมบนเวที พร้อมแสดงท่าทาง 
อารมณ์ ความรู้สึก ประกอบเป็น Music Video (แสดงสด) สื่อสารเนื้อหาสาระส าคัญตามที่แปล ความจากเพลงให้
คณะกรรมการชม โดยการเรียงตามล าดับที่จับฉลากได้ (ไม่จ าเป็นต้องร้องเพลงทุกคน)  
           ๓.๖ ขณะที่นักเรียนเข้าประกวด ควรระวังเรื่อง “การใช้เสียง” ไม่ควรรบกวนสมาธิของทีมอ่ืน  
           ๓.๗ การประกวดใช้การร้องสดไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ  
           ๓.๘ การแต่งกายให้แต่งชุดนักเรียน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบใดๆ  
           ๓.๙ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
๔.เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐  คะแนน 
           ๔.๑ ลีลาประกอบสอดคล้องกับเนื้อเพลงและความสามารถในการนาเสนอ ๓๐ คะแนน  
           ๔.๒ ความไพเราะของท านองและจังหวะเพลง ๒๐ คะแนน  
           ๔.๓ ความไพเราะของกระแสเสียง ๒๐ คะแนน  
           ๔.๔ ความถูกต้องของการออกเสียงภาษาไทย ๑๕ คะแนน  
           ๔๕ การแปลความ การวิเคราะห์หาคาสาคัญ (Key Words) ๑๕ คะแนน 
๕.เกณฑ์การตัดสิน 
           ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง  
           ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน  
           ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ได้เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง  

ครูลักขณา นิยม       เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๔ – ๗๑๕-๙๒๐๙   ผู้ประสานงาน 
 

 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๒๔

 

 

ใบสมคัรเขา้รว่มการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 
งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี ๒๒ 
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 

วนัศกุรท์ี ่๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั  รงัสติ 
 

************************************** 
 

ชือ่โรงเรียน ........................................................ทกัษะ สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันะธรรม 
 

 
ที ่

รายการแข่งขัน 
ประเภท 

ชื่อ-สกุล  นักเรียนแข่งขัน 
หมาย
เหตุ บุคคล ทีม 

 
๑. 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
 ชั้น ป.๔ – ๖ 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
……………………………………………...… 

 
 
 

 
- 

๑. .…….. .…….. .…….. .…….......ป... 
 
 

 
๑ คน 

 
๒. 

การประกวดมารยาทไทย  
 ชั้น ป.๕ – ๖ 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
……………………………………………….… 

 
- 

 
 

๑. .…….. .…….. .…….. .…….......ป. ... 
๒. .…….. .…….. …….. .…….......ป. ... 
๓. .…….. .…….. …….. .…….......ป. ... 
๔. .…….. .…….. …….. .…….......ป. ... 

 
๒ คน 

 

๓. การประกวดเพลงคุณธรรม 
ชั้น ป.๔ – ๖ 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
……………………………………………….… 

 
… 

 
 

๑. .…….. .…….. .…….. .…….......ป. ... 
๒. .…….. .…….. …….. .…….......ป. ... 
๓. .…….. .…….. …….. .…….......ป. ... 
๔. .…….. .…….. …….. .…….......ป. ... 
๕. .…….. .…….. .…….. .…….......ป. ... 

 
 

๕ คน 
 

 

  โปรดส่งใบสมัคร  ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   
  ที่ E-mail : wichoodajinda@gmail.com 
 
 
           ลงชื่อ…………………………..………..……………ผู้บริหารสถานศึกษา 
                          (.........................................................) 

mailto:wichoodajinda@gmail.com


 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๒๕

 

 
รายการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

ที ่ รายการ เวลาแข่งขัน 
ประเภท จ านวน

นักกีฬา 
หมายเหตุ 

บุคคล ทีม 
๑. การแข่งขันเซปักตะกร้อ ๐๙.๐๐-เป็นต้นไป -  ๕ คน ประถมศึกษา 
๒. การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ๐๙.๐๐-เป็นต้นไป   ๑๒ คน ประถมศึกษา 

 

หมายเหตุ ๑.   เริ่มท าการแข่งขัน  ๐๙.๐๐ น. (อาคาร อบจ. ชั้น ๒) 
 ๒.  รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลที่สนามแข่งขัน 
 ๓.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
   ครูธีรศักดิ์  จเรรัชต์    โทร. ๐๘๖-๓๑๓๗๖๖๖  ผู้ประสานงานกีฬาเซปักตะกร้อ 
   ครูสิทธิชัย  ดุลแสง  โทร. ๐๘๑-๔๖๖๒๗๒๓ ผู้ประสานงานกีฬาเซปักตะกร้อ 
   ครูฐิติวัสส์  ช านาญเท   โทร. ๐๙๒-๔๖๙๐๙๖๓ ผู้ประสานงานกีฬาฟุตบอล 
   ครูสมพอ  ภู่โกสีย์ โทร. ๐๘๙-๕๗๑๘๔๑๓   ผู้ประสานงานกีฬาฟุตบอล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๒๖

 

 
กจิกรรมการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 

งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี  ๒๒   
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 

วนัศกุรท์ี ่๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั  รงัสติ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
 

เกณฑ์การแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน 
การแข่งขันเซปักตะกร้อ และเดาะตะกร้อ 
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ๒.๑  เซปักตะกร้อ  ส่งโรงเรียนละ ๑ ทีม ทีมละไม่เกิน ๕ คน  

๒.๒ ฟุตบอล ๗ คน ส่งโรงเรียนละ ๑ ทีม ทีมละไม่เกิน ๑๒ คน 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๓.๑ การจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ จ ากัด ๘ ทีม จะจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด เอาคะแนนอันดับที่ ๑-
๒ ชิงชนะเลิศ คะแนนเท่ากันใช้วิธีการจับสลาก ใช้วิธีการจัดการแข่งขันแบบแบ่งสาย เอาทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๑-๒ 
ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป ตามล าดับ 

๓.๒ การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน จ ากัด ๘ ทีม จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก เพ่ือหาทีมชนะเลิศ 
๔. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๔.๑  การแข่งขนัเซปักตะกร้อ  จะมีผลการแข่งขัน  ๔  รางวัลคือ 
      ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท    
      รองชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท    
      รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท    
      รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท    
 ๔.๒  การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน จะมีผลการแข่งขัน  ๒  รางวัลคือ 
      ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร  
      รองชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร  
  
 
 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๒๗

 

 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  - อายุ ๑๒ ปี เกิด พ.ศ.๒๕๔๙ 
  - ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาเท่านั้น 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (วันแข่งขันให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นถึงจะลงท าการ
แข่งขันได้) 
 กติกาการแข่งขัน  
  - แข่งขันแบบแพ้คัดออก เสมอในเวลายิงจุดโทษ ๓ คน 
  - ไม่มีลูกล้ าหน้า 
  - เวลาแข่งขันครึ่งละ ๑๕ นาที พัก ๕ นาที 
 จ านวนนักกีฬา 
  - ให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน ๑๒ คน 
  - เปลี่ยนตัวได้ ๕ คน 
 สถานที่และวันแข่งขัน 
  - ปิดรับสมัครวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  - จับฉลากแบ่งสายและวันแข่งขันรอบคัดเลือกวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
  - วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
  - สนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 

 
 
 

หมายเหตุ ***รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันจ านวน ๘ ทีมเท่านั้น*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๒๘

 

 

แผงรูปนักกีฬาฟุตบอล 
การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน งานเปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต ครั้งท่ี ๒๑ 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 

ทีมโรงเรียน............................................................................... 
 

              
 
 
 
 

          
          
          

       
 

          
          
          

  
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
ลงชื่อ............................................................ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

         (.............................................................) 
                             (ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน) 
 
 

๑.ช่ือ.............................. 

สกลุ …......................... 

 

๒.ช่ือ............................. 

สกลุ ............................. 
 

๓.ช่ือ............................. 

สกลุ ............................. 
 

๔.ช่ือ .......................... 
สกลุ ........................... 
 

๖.ช่ือ............................. 

สกลุ ............................. 
 

๗.ช่ือ ............................ 
สกลุ ............................. 
 

๘.ช่ือ ........................... 
สกลุ ............................ 
 

๙.ช่ือ ....................... 

สกลุ ......................... 
 

๑๐.ช่ือ ..................... 

สกลุ ......................... 
 

๑๑.ช่ือ ..................... 

สกลุ ......................... 
 

๑๒.ช่ือ ...................... 

สกลุ ......................... 
 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๕  ๖ ๗ ๘ 

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๕.ช่ือ ............................ 
สกลุ ............................. 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๒๙

 

 
ใบสมคัรเขา้รว่มการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 

งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี  ๒๒   
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 

วนัศกุรท์ี ่๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั  รงัสติ 
 (เซปกัตะกรอ้) 

 

**************************************** 
 

ชือ่โรงเรยีน .....................................................................ทกัษะ  สขุศกึษา และพลศกึษา 
 

 

 

 

ที ่ รายการแข่งขัน 
ประเภท 

ชื่อ-สกุล  นักเรียนแข่งขัน หมายเหตุ 
บุคคล ทีม 

๑. การแข่งขันเซปักตะกร้อ 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
๑………………………………….… 

๒…………………………………… 
ผู้จัดการทีม 

๑………………………………….… 

 

 

 
.…….. 

 

 

 
 

 

๑. ………………………………….ป..... 

๒.………………………………….ป..... 

๓.………………………………….ป..... 

๔.………………………………….ป..... 

๕.………………………………….ป..... 

 

 
 
๕ คน 

 

   โปรดส่งใบสมัคร  ภายในวันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   

 

ที่ E-mail : sepeskr@gmail.com 
 

ลงชื่อ…………………………………......................…. 
                   (.............................................................) 
                                ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:sepeskr@gmail.com


 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๓๐

 

 

ใบสมคัรเขา้รว่มการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ  
งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี  ๒๒   
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 

วนัศกุรท์ี ่๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั  รงัสติ 
 (ฟตุบอล ๗ คน) 

**************************************** 
 

ชือ่โรงเรยีน ........................................................................ทกัษะสขุศกึษา และพลศกึษา 
 

 

 

 

ที่ รายการแข่งขัน 
ประเภท 

ช่ือ-สกุล  นักเรียนแข่งขัน หมายเหตุ 
บุคคล ทมี 

๒. การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
๑………………………………….… 
๒…………………………………… 
ผู้จัดการทีม 
๑………………………………….… 
 

 
 

 
 

 
๑. ………………………………….ป..... 

๒.……………………….………….ป..... 

๓.……………………….………….ป..... 

๔.……………………….………….ป..... 

๕.………………………….……….ป..... 

๖. ………………………………….ป..... 

๗.…………………….…………….ป..... 

๘.……………………….………….ป..... 

๙.……………………….………….ป..... 

๑๐………………………………….ป..... 

๑๑………………………………….ป..... 

๑๒…………………………...…….ป..... 

 

 
๑๒ คน 

 

   โปรดส่งใบสมัคร  ภายในวันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   
ที่ E-mail : sepeskr@gmail.com 

    
   ลงชื่อ…………………………………......................…. 

        (................................................................) 
              ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
             (ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน) 

mailto:sepeskr@gmail.com


 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๓๑

 

 

รายการแข่งขันทักษะศิลปะ 
 

ชั้น ๓  อาคารสิรินธร ๒  และ ชั้น ๑  อาคารสิรินธร ๑ 
 

 

ที ่ รายการ เวลาแข่งขัน 
ประเภท ระดับชั้น จ านวน 

(คน) บุคคล ทีม ประถม ม.ต้น 

๑ 
 

วาดภาพ       
๑.๑ จิตรกรรมสีชอล์ค ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  -  - ๑  คน 

๒ 
 

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง        
๒.๑ การประกวดขับร้องเพลง                 
ไทยลูกทุ่ง ชาย 

๐๙.๐๐ น.  
 

 
- 

 
 

 
- 

 
๑  คน 

 ๒.๒ การประกวดขับร้องเพลง                   
ไทยลูกทุ่ง หญิง 

๐๙.๐๐ น.  
 

 
- 

 
 

 
- 

 
๑  คน 

 
หมายเหตุ           
    รายการที่  ๑         ลงทะเบียนเวลา     ๐๘.๐๐  – ๐๘.๓๐ น.  ชั้น ๓ อาคารสิรินธร ๒     

     รายการที่  ๒-๓      ลงทะเบียนเวลา     ๐๘.๐๐  – ๐๘.๓๐ น.  (บริเวณหน้าเวทีการแข่งขัน) 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๓๒

 

 

 

กจิกรรมการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 
งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี ๒๒ 
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 

วนัศกุรท์ี ่๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั  รงัสติ 
 

 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ   
 
เกณฑ์การแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน 
 

กิจกรรมที่ ๑     การแข่งขันวาดภาพ  จิตรกรรมสีชอล์ค (บุคคล) 
        เกณฑ์การแข่งขัน 

๑.   ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง  (๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) 
๒.  หัวข้อเรื่องในการวาดภาพ   “จิตอาสาพัฒนาชาติเจริญ” 
๓.   ใช้กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๓๐ x  ๔๐  เซนติเมตร 
๔.   วสัดุอุปกรณ์ทั้งหมด ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง 
๕.   จัดเตรียมกรอบภาพกระดาษมาด้วย 
๖.   สถานที่แข่งขัน  ห้องศิลปะ  อาคารสิรินธร  ๒  ชั้น ๓ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 

 ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙    ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 

 ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙    ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ได้คะแนนต่่ากว่าร้อยละ  ๖๐  ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 

 หมายเหตุ     กิจกรรมที่ ๑   สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  ครูนิภาพร  ขันเงิน  ๐๖๖-๑๔๗๙๙๕๕ 
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๓๓

 

 

กิจกรรมที่ ๒    การประกวดขับร้องเพลงไทยลกูทุง่ 
 

เกณฑ์การแข่งขัน   
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด 
 ๑. เป็นนักเรียนที่ก่าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 
 ๒. ผู้เข้าประกวดแบ่งเป็นประเภทชายและหญิง 
 ๓. แต่ละโรงเรียนส่งเข้าประกวดได้ ประเภทละ  ๑  คน   
 

เวลาในการแข่งขัน   ๑.  ลงทะเบียนเวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ( บริเวณโดมหน้าเวทีการแข่งขัน ) 
๒.  เริ่มท่าการแข่งขันเวลา    ๐๙.๐๐ น. 

 

สถานที่แข่งขัน  โดมอเนกประสงค์  ชั้น ๑  
 

เพลงและการประกวด  ผู้เข้าประกวดต้องร้องเพลง  ดังนี้ 
 ๑. เพลงไทยลูกทุ่ง  จ่านวน  ๑  เพลง  เพลงช้า หรือ เพลงเร็ว ก็ได้  จ่านวน  ๑  เพลง  ตามความถนัด 
 ๒. ผู้เข้าประกวดจะต้องแจ้งรายชื่อเพลงที่ใช้ประกวดในใบสมัคร  และน่า  ซีดี  เสียงดนตรีส่าหรับการ
ประกวดขับร้องเพลงมาเอง  ( โดยตัดเสียงร้องออก ) 
 ๓. แต่งกายชุดนักเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 เกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็น  ๒  ประเภท  คือ  ประเภทชาย  และประเภทหญิง คะแนนเต็มประเภทละ 
๑๐๐  คะแนน   

 พลังเสียง  น้่าเสียง   ๔๐  คะแนน 

 ท่านอง จังหวะ    ๓๐  คะแนน 

 อักขระ  เนื้อร้อง    ๒๐  คะแนน 

 ลีลา  ท่าทาง  อารมณ์เพลง  ๑๐  คะแนน 
รวม          ๑๐๐  คะแนน 

เกณฑ์การตัดสิน 

 ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล  ระดับเหรียญทอง 

 ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙    ได้รับเกียรติบัตรรางวัล  ระดับเหรียญเงิน 

 ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙    ได้รับเกียรติบัตรรางวัล  ระดับเหรียญทองแดง 

 ได้คะแนนต่่ากว่าร้อยละ  ๖๐  ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
*  หมายเหตุ  กิจกรรมที่  ๒  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  ครูรัชชานนท์  พูลสิน  ๐๘๓-๙๒๔-๐๕๑๘ 
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ใบสมคัรเขา้รว่มการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 
งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี ๒๒ 
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 

วนัศกุรท์ี ่๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั  รงัสติ 
 

**************************************** 

ชือ่โรงเรยีน ....................................................................................ทกัษะ  ศลิปะ 
 
 

ที ่
รายการแข่งขัน 

ประเภท 
ชื่อ-สกุล  นักเรียนแข่งขัน 

หมา
ยเหตุ 

บุคค
ล 

ทีม 

 
๑. 

 

วาดภาพ 
๑.๑ จิตรกรรมสีชอล์ค  (ประถม) 
ครูผู้ฝึกซ้อม……………………..….… 
 

 
 
 
 

 
 

---- ๑. .…….. .…….. .…….. .……....... ... 
๑ คน 

 

 
๒. 

 

๒.๑ การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง หญิง  (ประถม) 
ครูผู้ฝึกซ้อม……………………..….… 
 

 
 

 
 

---- 
๑. .…….. .…….. .……....................... 

ชื่อเพลง .......................................... 
๑ คน 

 

๒.๒  การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ชาย  (ประถม) 
ครูผู้ฝึกซ้อม……………………..….… 
 

 
 
 

 
---- ๑. .…….. .…….. .…….. .……........... ... 

ชื่อเพลง .......................................... 
๑ คน 

 

  โปรดส่งใบสมัคร  ภายในวันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ที่   E-mail : toeyloey31@gmail.com และ ruk_nhuing@hotmail.com 
   

ลงชื่อ……………………………..…….....….ผู้บริหารสถานศึกษา 
                   (....................................................)  
 

mailto:gmail.com%20และ


 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๓๕

 

 
    รายการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 

 
 

 

ที่ รายการ เวลาแข่งขัน 
ประเภท จ านวน(คน) 

บุคคล ทีม 
๑. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  

(English Knowledge Quiz) 
ห้อง ๑๔๐๙ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. -  ๒ คน 

๒. การเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
 (Story Telling)  ห้อง  ๑๔๑๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(คนละ ๓ – ๕ นาที) 

 - ๑ คน 

๓. การแข่งขันวาดภาพตามค าบอก
(Picture Dictation)   ห้อง  ๑๔๐๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  -  ๑  คน 

๔. การแข่งขันร้องเพลงสากล (เพลง
พระราชนิพนธ์) (English Royal 
Song Competition)                                         
ห้อง ๑๔๐๘ – ๑ และ ๑๔๐๘ – ๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  - ๑  คน 

๕. การแข่งขันร้องเพลงญี่ปุ่น 
(Japanese Singing)   ห้อง ๑๔๑๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  -  ๑ – ๒ คน 

๖. การแข่งขันร้องเพลงจีน (Chinese 
Singing)   ห้อง  ๑๔๐๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  -     ๑ – ๒ คน 

 

  หมายเหต ุ   
 ๑.  รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน   เวลา   ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 

๒.  ประกาศผล ท่ีหน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                              
       ชั้น ๔  อาคารสิรินธร ๑  

 ๓.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โทร. ๐๒– ๙๐๔ - ๙๘๐๓ – ๕  ต่อ  ๑๒๒ 
     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นางตวงทรัพย์  เสาะแสวง โทร ๐๙๒ –๕๘๑ – ๖๖๙๙ 
 ๔.  ส่งใบสมัครท่ี E-mail: ts_skr2012@hotmail.com 
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๓๖

 

 
กจิกรรมการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 

งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี ๒๒   
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 

วนัศกุรท์ี ่๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั  รงัสติ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 
 

กิจกรรมที่  ๑       การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Knowledge Quiz) 
๑.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 ๑.๑  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 
๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ๒.๑  แข่งขันประเภททีม ๒ คน  จ านวน ๑ ทีม 
๓.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๓.๑  ด าเนินการแข่งขันโดยตอบปัญหาฉบับข้อเขียน  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ   
                      จ านวน ๕๐ ข้อ  เวลา  ๖๐ นาที 
 ๓.๒  ทดสอบการฟังค าถามจากกรรมการ ๑๐ ข้อ  โดยเขียนค าตอบแล้วน าคะแนนมารวมกันเป็นการ  
                       แข่งขันเพียงรอบเดียว 
 ๓.๓  กรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน  ให้ตัดสินโดยใช้การฟังค าถามจากกรรมการและเขียนตอบ  
                       จ านวน ๑๐ ข้อ  เพ่ือหาผู้ชนะเลิศ 
 ๓.๔  เนื้อหาใช้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีรายละเอียด ดังนี้   

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย อาทิ เช่น  ด้านประวัติศาสตร์  เศรษฐกิจ  สังคม การศึกษา 
วัฒนธรรม  ระบบการเมืองการปกครอง 

๔.  เกณฑ์การตัดสิน  ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ๓ ทีม  ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
- ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 

- ร้อยละ ๗๐ – ๗๙     ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 

- ร้อยละ ๖๐ – ๖๙      ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน  

๕.  สถานที่แข่งขัน   อาคารสิรินธร ๑  ชั้น ๔  ห้อง  ๑๔๐๙ 

สอบถามข้อมูลติดต่อ ครูขวัญธยาน์  ขวัญยู เบอร์ติดต่อ 085-3793379 
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กิจกรรมที่ ๒    การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ  (Story Telling )     
 

๑.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
 ๑.๑  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 
 ๑.๒  การแต่งกาย ชุดนักเรียน ไม่ใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง  
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

๒.๑  แข่งขันประเภทเดี่ยว  จ านวน ๑ คน  
๓.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน                                                                                       
 ๓.๑  นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสป                                                  
 ๓.๒ เวลาในการแข่งขัน  ๓ – ๕  นาที  (บวก/ลบ ๓๐ วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่า  
                      เวลาที่ก าหนด ตัดนาทีละ ๑ คะแนน                                                                                                         
 ๓.๓ นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน (ส่งในเวลารายงานตัว)                         
                      จ านวน ๕ ชุด ตามจ านวนคณะกรรมการตัดสิน  

๔.  เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
 ๔.๑  เนื้อเรื่อง (Content)   ๓๕ คะแนน ประกอบด้วย  
  -  เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย    ๑๕ คะแนน  
  -  รูปแบบการเล่าเรื่อง การน าเสนอ (Form & Organizing)        ๑๐ คะแนน  
  -  ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral)     ๑๐ คะแนน  
 ๔.๒  ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competence)  ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  
  -  ใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ โครงสร้าง ค าสันธาน 

    และความเหมาะสมกับระดับชั้น                                       ๒๐  คะแนน  
  -  ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)                   ๒๐ คะแนน  
  -  การใช้น้ าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)  ๒๐ คะแนน  
 ๔.๓  เล่าตามเวลาที่ก าหนด (Time)         ๕ คะแนน  
๕.  เกณฑ์การตัดสิน   มีคะแนนสูงสุด  ๓  รางวัล  ดังนี้ 

- ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐    ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 

- ร้อยละ ๗๐ – ๗๙      ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 

- ร้อยละ ๖๐ – ๖๙       ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกยีรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

๖.   สถานที่แข่งขัน    อาคารสิรินธร ๑  ชั้น ๔   ห้อง  ๑๔๑๐     

สอบถามข้อมูลติดต่อ ครูณัฐกาญจน์  เกิดศรีทอง เบอร์ติดต่อ 061-6607359 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๓๘

 

 

กิจกรรมที่  ๓    การแข่งขันวาดภาพตามค าบอก  (Picture Dictation) 
 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

  ๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖   

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 ๒.๑ แข่งประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖  

๓.  วิธีการด าเนินการและรายละเอียดในการแข่งขัน   

๓.๑ ผู้จัดการแข่งขัน จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ประกอบด้วย  

- กระดาษวาดเขียนเล่มเล็ก (๑๐๐ แกรม) 

๓.๒ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้  

- ดินสอ / ยางลบ / สีเทียน / สีไม้ / สีชอล์ก 

๓.๓ ครูชาวต่างประเทศอ่านเรื่องให้ฟัง ๒ รอบ 

- นักเรียนสามารถจดเนื้อเรื่อง / ค าศัพท์ / วาดรูปลงไปในกระดาษที่แจกให้ได้ 

- นักเรียนตกแต่งรูปภาพระบายสีให้ถูกต้องสวยงามในเวลาที่ก าหนด (เวลาการแข่งขัน ๓๐ นาที) 

๔.  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐ คะแนน 

๔.๑ ความถูกต้อง ๖๐ คะแนน  ประกอบด้วย 

- มีรายละเอียดต่างๆ ในรูปภาพครบถ้วน  ๔๐ คะแนน 

- มีการจัดวางรูปภาพตามต าแหน่งที่ถูกต้อง  ๑๐ คะแนน 

- ระบายสีถูกต้องตามท่ีก าหนด    ๑๐ คะแนน  

๔.๒ ความสวยงามของรูปภาพ ๓๐ คะแนน  ประกอบด้วย 

- ความประณีตสวยงามในการวาดภาพ   ๑๕ คะแนน 

- ความสวยงามในการระบายสี    ๑๕ คะแนน 

๔.๓ วาดภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด     ๑๐ คะแนน 

๕.  เกณฑ์การตัดสิน มีคะแนนสูงสุด ๓ รางวัล ดังนี้ 

- ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 

- ร้อยละ ๗๐ – ๗๙     ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 

- ร้อยละ ๖๐ – ๖๙       ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน  

๖.  สถานที่แข่งขัน   อาคารสิรินธร ๑   ชั้น ๔  ห้อง ๑๔๐๓   

สอบถามข้อมูลติดต่อ ครูปิยภัทร  เรืองโรจน์ เบอร์ติดต่อ 089-0302887 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๓๙

 

    

 กิจกรรมที่ ๔    การแข่งขันร้องเพลงสากล (เพลงพระราชนิพนธ์)  
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  
๑.๑   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖  

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
๒.๑   ประเภทชายหรือหญิง (เดี่ยว)  

๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
๓.๑  ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
๓.๒ หลักเกณฑ์การแข่งขัน  

- เพลงที่ใช้ประกวดจ านวน ๑ เพลง  
- เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ๑ เพลง โดยผู้ประกวด 

                             เลือกมาเอง ทั้งนี้เพลงที่น ามาต้องสามารถ ตัด Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถ                             
                             ตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้)  

- ไม่มีรีวิว / หางเครื่อง / แดนเซอร์ ประกอบเพลง (แต่งกายชุดนักเรียน)                                                                                                                                     
- ต้องน า ซีดี หรือ ไฟล์เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเอง  
- จับฉลาก เพ่ือเรียงล าดับก่อนการแข่งขัน ๓o นาที  
- ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันแข่งขัน จ านวน ๓ ชุด  
- กรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ ๒ ของเนื้อร้อง                            
  ท่อนที่ ๑ หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด  

๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑oo คะแนน  ประกอบด้วย 
๔.๑ น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง   ๓o  คะแนน  
๔.๒ เทคนิคการขับร้อง     ๒o  คะแนน  
๔.๓ จังหวะ ท านอง ถูกต้อง    ๑o  คะแนน  
๔.๔ อักขระวิธีถูกต้อง     ๒o  คะแนน  
๔.๕ บุคลิก ลีลา อารมณ์    ๑o  คะแนน  
๔.๖ ความยากง่ายของเพลง    ๑o  คะแนน  

๕.  เกณฑ์การตัดสิน   มีคะแนนสูงสุด  ๓  รางวัล  ดังนี้ 
- ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 

- ร้อยละ ๗๐ – ๗๙     ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 

- ร้อยละ ๖๐ – ๖๙       ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน  
๖.  สถานที่แข่งขัน  อาคารสิรินธร ๑  ชั้น ๔  ห้อง  ๑๔๐๘ – ๑ และ ๑๔๐๘ –  ๒  

สอบถามข้อมูลติดต่อ ครูรวิพล  เปรมเกร็ด เบอร์ติดต่อ 089-0027096 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๔๐

 

   

กิจกรรมที่  ๕    การแข่งขันร้องเพลงญี่ปุ่น 
 

๑.   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
 ๑.๑  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 
๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
 ๒.๑  แข่งขันประเภทเดี่ยว   

๒.๒ โรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน                                                                   
๓.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน                                                                                        

๓.๑  เพลงที่ใช้ประกวด จ านวน ๑ เพลง  เป็นเพลงภาษาญี่ปุ่น  โดยผู้เข้าแข่งขันเลือกมาเอง ทั้งนี้เพลงที่ 
       เข้าแข่งขันต้องตัด Guide Melody ออก (หากไม่สามารถตัดได้ กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้) 

       ๓.๒  น าซีดี หรือ ไฟล์เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลง ส่งที่กรรมการตัดสินการแข่งขัน                        
                   ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๘.๓๐ น.  อาคารสิรินธร ๑  ห้อง ๑๔๑๑ 

        โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต      
   ๓.๓  แต่งกายได้ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลง 
       ๓.๔  กรณีท่ีเกิดการผิดพลาด อนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ ๒ ของเนื้อร้องท่อนที่ ๑                        
              หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีท่ีผิด 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
  ๔.๑ น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง ๓๐  คะแนน 
  ๔.๒ เทคนิคการขับร้อง   ๒๐  คะแนน 
  ๔.๓ จังหวะ ท านองถูกต้อง  ๒๐  คะแนน 
  ๔.๔ การออกเสียงถูกต้อง   ๑๐  คะแนน 
  ๔.๕ บุคลิก ลีลา อารมณ์   ๑๐  คะแนน 
  ๔.๖ เครื่องแต่งกายเหมาะสม  ๑๐  คะแนน 
๕.  เกณฑ์การตัดสิน   มีคะแนนสูงสุด  ๓  รางวัล  ดังนี้ 

-  ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 

- ร้อยละ ๗๐ – ๗๙     ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 

- ร้อยละ ๖๐ – ๖๙       ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

 ๖.  สถานที่แข่งขัน  อาคารสิรินธร ๑  ชั้น ๔  ห้อง  ๑๔๑๑ 

สอบถามข้อมูลติดต่อ ครูอรวรรณ  สังข์วรณ์  เบอร์ติดต่อ 085-9177544 

 
 
 
 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๔๑

 

 

กิจกรรมที่  ๖    การแข่งขันร้องเพลงจีน 
 

๑.   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
 ๑.๑  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 
๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
 ๒.๑  แข่งขันประเภทเดี่ยว   

๒.๒ โรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน                                                                   
๓.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน                                                                                        

๓.๑  เพลงที่ใช้ประกวด จ านวน ๑ เพลง  เป็นเพลงจีนกลาง  โดยผู้เข้าแข่งขันเลือกมาเอง ทั้งนี้เพลงที่เข้า 
       แข่งขันต้องตัด Guide Melody ออก (หากไม่สามารถตัดได้ กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้) 

      ๓.๒  น าซีดี หรือ ไฟล์เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลง ส่งที่กรรมการตัดสินการแข่งขัน                        
                  ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๘.๓๐ น. อาคารสิรินธร ๑  ห้อง ๑๔๐๑                                             
                  โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต      
   ๓.๓  แต่งกายได้ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลง 
           ๓.๔  กรณีท่ีเกิดการผิดพลาด อนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ ๒ ของเนื้อร้องท่อนที่ ๑            
                  หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
  ๔.๑ น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง ๓๐  คะแนน 
  ๔.๒ เทคนิคการขับร้อง   ๒๐  คะแนน 
  ๔.๓ จังหวะ ท านองถูกต้อง  ๒๐  คะแนน 
  ๔.๔ การออกเสียงถูกต้อง   ๑๐  คะแนน 
  ๔.๕ บุคลิก ลีลา อารมณ์   ๑๐  คะแนน 
  ๔.๖ เครื่องแต่งกายเหมาะสม  ๑๐  คะแนน 
๕.  เกณฑ์การตัดสิน   มีคะแนนสูงสุด  ๓  รางวัล  ดังนี้ 

- ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 

- ร้อยละ ๗๐ – ๗๙     ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน 

- ร้อยละ ๖๐ – ๖๙       ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน  

๖.  สถานที่แข่งขัน อาคารสิรินธร ๑  ชั้น ๔  ห้อง  ๑๔๐๑ 

สอบถามข้อมูลติดต่อ ครูธิดารัตน์  คนตรง  เบอร์ติดต่อ 087-4843651   

 
 
 
 
 



 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

วิทยาลัย  รังสิต Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

๔๒

 

 
 

ใบสมคัรเขา้รว่มการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 
งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ  ครัง้ท่ี ๒๒   
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 

วนัศกุรท์ี ่๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั  รงัสติ 
 

**************************************** 
 

ช่ือโรงเรียน ...............................................................................  ทกัษะภาษาต่างประเทศ 
 
 

 
ที ่

รายการแข่งขัน 
ประเภท 

ชื่อ-สกุล  นักเรียนแข่งขัน 
หมาย
เหตุ เดี่ยว ทีม 

๑. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  
ครูผู้ฝึกซ้อม……………………………… 
 

 
---- 

 
 

๑. .…….. …….. .…………..….......ป. ... 
๒. .…….. .…………….. ...……......ป. ... 

๒ คน 

๒. การเล่านิทานภาษาอังกฤษ   
ครูผู้ฝึกซ้อม………………………………  

 
--- 

๑. .…….. ……..…….. .……..…......ป. .... 
๑  
คน 

๓. การแข่งขันวาดภาพตามค าบอก 
ครูผู้ฝึกซ้อม………………………………  

 
--- 

๑. .…….. .………….. .…….. .........ป ..... 
๑  
คน 

๔. การแข่งขันร้องเพลงสากล (พระราชนิพนธ์) 
ครูผู้ฝึกซ้อม………………………………  

 
--- 

๑. .…….. ……….….. .…….. .........ป ..... 
๑  
คน 

๕. การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น 
ครูผู้ฝึกซ้อม………………………………  

 
--- 
 

๑. .…….. .…………... .……..….......ป ..... 
๒............................................... ป. .... 

๑ – 
๒ คน 

๖. การแข่งขันร้องเพลงจีน 
ครูผู้ฝึกซ้อม………………………………  

 
--- 
 

๑. .…….. .…….. ………….. ..........ป ..... 
๒............................................... ป. .... 

๑ – 
๒ คน 

  โปรดส่งใบสมัคร  ภายในวันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   (พิมพ์ข้อมูลและส่งเป็นไฟล์เวิร์ด) 
 ที่ E-mail :  ts_skr2012@hotmail.com  (ครูตวงทรัพย์ เสาะแสวง เบอร์ติดต่อ : 092-5816699) 
 
    ลงชื่อ…………………………….…………………….……… 
                   (..................................................................)   
                                                    ผู้บริหารสถานศึกษา 
 



โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
วิทยาลัย  รังสิต 

 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 ๔๓

 

Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

 
 รายการแข่งขันทักษะเทคโนโลยี  

 
 

ที ่ รายการ เวลาแข่งขัน 
ประเภท  

ระดับชั้น 
จ านวน
(คน) บุคคล ทีม 

๑. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 

(Comic Strip) ห้อง ๑๓๐๑/๑ 
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.   ป.๔-๖ ๒ คน 

๒. 
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(ห้อง ๑๓๐๑/๒) 
 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.   ป.๕-๖ ๒ คน 

 
หมายเหตุ 

๑.  รับลงทะเบียนหน้าห้องท่ีท าการแข่งขัน  เวลา  ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. 

๒.  ส่งแบบตอบรับที่ e-mail : contact@skr.ac.th โทร. ๐๘๖ – ๐๕๐๗๖๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
วิทยาลัย  รังสิต 

 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 ๔๔

 

Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

 
 
 

กจิกรรมการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 
งานเปดิลานวชิาการบา้นสวนฯ รงัสติ ครัง้ที ่๒๒ 
“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 
SKR Creative Community of Innovation 

วนัศกุรท์ี ่ ๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั รงัสติ 
 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

เกณฑ์การแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน 
กิจกรรมที่  ๑   การแข่งขันการวาดการ์ตูน ระดับชั้นประถมศึกษา   
 

๑.   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  ระดับชั้นประถมศึกษา 
๒.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ๒.๑   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ทีมละ ๒ คน  ( โรงเรียนละ  ทีม ) 
๓.   วิธีการด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 ๓.๑   ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งทางอีเมลล์ 
e-mail : contact@skr.ac.th  
 ๓.๒   คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ ๑ เครื่อง โดยมีระบบปฏิบัติการ Windows 10  
โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft office 2013 , Adobe CS6 
 ๓.๓   ผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ กระดาษให้ 

๓.๔   นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน ในลักษณะ 
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) โดยเล่าเรื่องราวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมบูรณ์ มีการล าดับเรื่องราวเป็นกรอบ 
ย่อย ๆ อาจมีขนาดของกรอบแตกต่างกัน ไม่จ ากัดจ านวนกรอบ ใน ๑ หน้าจอ ขนาด A๔ แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ 
ทั้งนี้ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานจากการสร้างลายเส้นขึ้นเองเท่านั้น 
 ๓.๕   ไม่ให้ใช้เมาส์ปากกาในการแข่งขัน 
 ๓.๖   ใช้เวลาในการแข่งขัน ๒ ชั่วโมง 
๔.   เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้ 

๔.๑   ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลงาน   ๓๐  คะแนน 
๔.๒   การออกแบบลักษณะของผลงาน   ๒๕  คะแนน 
๔.๓   ความคิดสร้างสรรค์    ๒๕  คะแนน 
๔.๔   ความสวยงาม     ๒๐  คะแนน 

 
 
 



โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
วิทยาลัย  รังสิต 

 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 ๔๕

 

Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

 

 
๕.   เกณฑ์การตัดสิน 

เกณฑ์การตัดสิน เป็นดังนี้ 
  ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐    ได้รับเกียรติบัตร  รางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙      ได้รับเกียรติบัตร  รางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ ๖๐ – ๖๙       ได้รับเกียรติบัตร  รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐       ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
๖.   สถานที่ท าการแข่งขัน 
 ห้อง ๑๓๐๑/๑  อาคารสิรินธร ๑ ชั้น ๓  ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนรายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.  
 

กิจกรรมที่  ๒     การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
 

๑.   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   
       เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ -๖ 
๒.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
       ประเภททีมๆ ละ ๒ คน โรงเรียนละ ๑ ทีม 
๓.   วิธีการด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
       ๓.๑ ให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งทาง
อีเมลล์ e-mail : contact@skr.ac.th  
       ๓.๒ ให้ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ ๑ เครื่อง โดยผู้แข่งขันสามารถเตรียมหูฟังไปเองได้ 
       ๓.๓ คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบส าหรับใช้ในการแข่งขัน ทั้งนี้  
ก าหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความ
เหมาะสม 
       ๓.๔ นักเรียนสร้างผลงานการน าเสนอ (Presentation) ตามหัวข้อที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้
ทราบในวันแข่งขัน ภายในเวลา ๒ ชั่วโมง  
       ๓.๕ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
๔.   เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้ 
 ๔.๑ ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา     ๒๐  คะแนน 
 ๔.๒ การใช้ Effect ที่เหมาะสม     ๒๐  คะแนน 
 ๔.๓ ความสวยงามของแต่ละหน้า     ๒๐  คะแนน 
 ๔.๔ ความคิดสร้างสรรค์      ๒๐  คะแนน 
 ๔.๕ มีการใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม     ๒๐  คะแนน 
 



โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
วิทยาลัย  รังสิต 

 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 ๔๖

 

Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

 
 

๕.   เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

  ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐    ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙     ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ ๖๐ – ๖๙      ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐      ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
๖.   สถานที่ท าการแข่งขัน 
 ห้อง ๑๓๐๑/๒ อาคารสิรินธร ๑ ชั้น ๓ ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนรายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. และนักเรียนจะเข้าห้องแข่งขันในเวลา ๐๘.๕๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
วิทยาลัย  รังสิต 

 งาน “เปดิลานวชิาการบ้านสวนฯ  รงัสติ”  ครัง้ที ่ ๒๒  

 ๔๗

 

Suankularbwittayalai Rangsit School 
วิทยาลัย  รังสิต 

 
ใบสมคัรเขา้รว่มการประกวดแขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวิชาการ 

“สวนฯ รงัสติ  สรา้งสรรคส์งัคมแหง่นวตักรรม” 
SKR Creative Community of Innovation 

วนัศกุรท์ี ่ ๘  กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒   โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั รงัสติ 
 

**************************************** 
 
 

ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................... 

 
 

 

 โปรดส่งใบสมัคร  ภายในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
 

ส่งทางอีเมลล์  e-mail :  contact@skr.ac.th  

 
 
    ลงชื่อ……………………………..…………........................................….. 
                  (...............................................................) 
                     ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

 
 

 
 

 

ที ่ รายการแข่งขัน 
ประเภท 

ชื่อ-สกุล  นักเรียนแข่งขัน 
หมาย
เหตุ บุคคล ทีม 

๑. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip)  
ครูผู้ฝึกสอน 
…………………………………………………….… 
เบอร์โทรครูผู้ฝึกสอน ……………….…….. 
 

 
 

  
๑. …………………………………...............  ชั้น......... 
 
๒. …………………………………...............  ชั้น......... ๒ คน 

๒. การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
ครูผู้ฝึกสอน 
………………………………………………….…. 
เบอร์โทรครูผู้ฝึกสอน ………………….. 

   
๑. …………………………………...............  ชั้น. ........ 
 
๒. …………………………………...............  ชั้น. ........ 

๒ คน 


